
ATA Nº 026/2021

Ata da Sessão Ordinária do dia vinte de setembro de dois mil e vinte um, do Primeiro
Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores
de Barros Cassal/RS, situada na Rua John Kennedy, n° 240, destinado aos trabalhos
do Legislativo Municipal, com a presença do presidente IVONIR CAMARGO ORTIZ,
vereadores  Gleobeto  Possamai  e Romeu Lopes de Oliveira  da bancada  do MDB,
Adriana Fornari Landim da bancada do PSD, Alexandre Cardoso de Moreira, Moacir
de Oliveira Ortiz e Valdemir Nolli da bancada Progressista, Valdinei Eberton Borges
Correia e Zaimar Claudiano da Costa da bancada do PSB.  A presente sessão teve
início  às quinze horas e  vinte  e  oito  minutos,  quando  o  presidente  da Câmara
Municipal de Vereadores Ivonir Camargo Ortiz, declarou aberta a Sessão Ordinária,
fez sua saudação a todos os colegas vereadores, visitantes e aos que estão assistindo
via facebook.  Dando início aos trabalhos de hoje,  solicita que o Assessor de Som
Tiago,  coloque  a  Oração do Gaúcho.  Após,  coloca  a  Ata  nº  025 do dia  treze de
setembro de 2021 em votação e declara a mesma aprovada por unanimidade, assina
a presente ata e passa para que o secretário Valdinei assine. O presidente Ivonir,
anuncia que neste dia 20 de setembro a Câmara Municipal  de Vereadores de um
modo especial  em  homenagem  aos  gaúchos  e  gaúchas  de  todas  as  querências,
realiza essa Sessão Ordinária e traz para essa Casa talentos tradicionalistas locais,
sendo  assim,  convida  para  que  se  apresentem  respectivamente  representando  o
Executivo  Municipal  a  EMEI  Mônica,  representando  a  Secretaria  Municipal  de
Educação  o  Senhor  Arlindo  Vicente  Rodrigues  mais  conhecido  como  Galo  preto,
representando a Escolinha de Futebol convida para sua apresentação o Peão Tayson
Pinheiro da Silva, Luiz Trautmann que com ele acompanha as jovens talentos Talia de
Gramado Xavier  e  Tais  de  Soledade,  representando  o  CTG Chapéu de Palha  se
apresentam as Prendas Rafaela Moreira e Larissa da Costa, CTG Filastro Brum e por
fim, representando o Legislativo  Municipal  se apresentam os Vereadores Zaimar e
Moacir. Após prestigiarem todas as apresentações, o presidente Ivonir convida para
que faça uso da palavra a Patroa do CTG Filastro Brum Daiane Bohrer dos Santos,
que faz suas saudações e parabeniza os Nobres Vereadores por essa belíssima ideia,
comenta que hoje também estão encerrando no CTG os três dias de festejos que com
a graça de Deus ocorreu tudo bem, salienta que seu sentimento nessa tarde de 20 de
setembro é de um coração cheio de orgulho como todo bom gaúcho.  Agradece a
Administração Municipal em nome do Prefeito, seu prendado que lhe acompanha e
sua Vice-patroa. Dito isso, encerra seu pronunciamento.  O presidente convida para
uso da palavra o Patrão do CTG Chapéu de Palha Lindenor Fachi Moreira, que faz
suas saudações e em nome da patronagem do CTG Chapéu de Palha agradece o
convite da Câmara de Vereadores e também agradece as prendas que se dispuseram
a  fazer  suas  apresentações  representando  essa  entidade  e  assim,  encerra  seu
pronunciamento.  Na  sequência,  a  convite  do  presidente  faz  uso  da  palavra
representando a EMEI Mônica Camila Ortiz, que faz suas saudações e agradece o
convite da Casa através da Secretaria da Educação, ressalta que é gratificante poder
mostrar o trabalho que vem desenvolvendo. Salienta que a EMEI Mônica hoje está
representando  todas  as  escolas  do  município  que  nessa  semana  farroupilha
desenvolveram um ótimo trabalho com atividades e nunca deixando o tradicionalismo
de lado. Encerra seu pronunciamento agradecendo o espaço. Faz uso da palavra a
Secretária Municipal  de Educação Luci  Stein,  que agradece o presidente  desta
Câmara pelo convite e pela iniciativa de todos os vereadores por nos mostrar uma
parte da cultura e tradicionalismo nesta tarde de hoje. Parabeniza a Patroa Daiane
pelo belíssimo trabalho que puderam acompanhar no CTG Filastro Brum. Agradece a



todos os presentes e encerra. Representando todos os jovens que mostraram seus
talentos, o presidente chama para fazer uso da palavra o professor Luiz Trautmann,
que faz suas saudações e fala que é nesses talentos barroscassalenses e regionais
que precisam focar e incentivar assim como esta Casa está fazendo. Ressalta que a
sua mensagem será sempre a educação, precisam partir da escola e incentivá-las,
pois são nesses jovens que estão nosso futuro, pede as entidades tradicionalistas que
deem oportunidades aos jovens para que eles possam desenvolver a música, dança,
poesia e a toda a cultura gaúcha para que no próximo ano tenham esse momento
cultural, ainda mais talentos. Encerra seu pronunciamento agradecendo o convite e
parabenizando o Legislativo pela iniciativa e a Administração Municipal pelo apoio que
deram a todas as partes culturais do município. Representando todos os gaiteiros e
cantores da região, o presidente convida para que faça seu manifesto o Cantor Galo
Preto, que inicia falando que o primeiro caminho a seguir é dar as mãos as entidades
tradicionalistas e as escolas, através da Secretaria de Educação. Ressalta que sofrem
com essa infiltração de outros estilos de músicas que entraram no Rio Grande do Sul
e  salienta  ao  peão Tayson  que  ele  é  um dos palanques  que se  Deus quiser  vai
representar Barros Cassal no tradicionalismo. Agradece a Casa pelo que fizeram pela
cultura gaúcha nesse dia, que Deus abençoe essa ideia e que não pare e continue por
anos nesse progresso que vem tendo Barros Cassal. Entre outras colocações, encerra
seu pronunciamento. O presidente convida para que faça uso da palavra o  Prefeito
Neizinho Camargo,  que faz suas saudações e fala da alegria que sente em estar
nesta Casa em um dia tão importante, agradece aos Nobres Vereadores que junto
com o CTG Filastro Brum puderam firmar comodato de vinte anos e assim resgatar de
volta a campeira, que com certeza, em breve estarão fazendo festa naquele parque,
encerra dizendo que juntos podem muito e Barros Cassal merece. O presidente passa
para os agradecimentos dos Nobres Vereadores e o primeiro a fazer uso da palavra é
o  vereador  Moacir  de  Oliveira  Ortiz,  que  faz  suas  saudações  e  ressalta  que
precisam cultivar esses talentos que possuem no município, pois eles são o nosso
futuro. Agradece a todos os presentes e fala da alegria que sente neste dia em ver o
quanto  valeu  a  pena  o  engajamento  que  tiveram na  ideia  do  presidente  em hoje
realizar essa sessão. Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra. Próximo
é o vereador Valdemir Nolli, que faz suas saudações e agradece todas as entidades
presentes, em especial ao Patrão Lindenor que em todas as cavalgadas sempre lhe
convida pessoalmente, manda um abraço para 14º Região Tradicionalista, os quais
estão sempre ligados em nossas sessões. Ressalta o quanto é bonito manterem as
nossas tradições e como diz o Galo Preto “Para que o Rio Grande não mude”. Entre
outras colocações, agradece e encerra seu pronunciamento. Próxima a fazer uso da
palavra  é  a  vereadora  Adriana  Fornari  Landim,  que  faz  suas  saudações  e
cumprimentando o CTG Filastro Brum em nome da Patroa Daiane, ressalta que tem
orgulho em saber que essa entidade é conduzida por uma mulher, onde da mesma
forma,  tiveram a  Patroa  Adriana  Rauber  e  Jolsane,  cumprimenta  também o  CTG
Chapéu de Palha em nome do Patrão Lindenor, mas que também já foi conduzido por
uma mulher,  hoje secretária Luci.  Em nome do Seu Cleomar Santos parabeniza a
todos que  se apresentaram abrilhantando  a  tarde  de  hoje.  Fala  que  neste  20  de
setembro dia do gaúcho e data do início da Revolução Farroupilha, neste ano é ainda
mais especial com o tema Caminhos de Anita, que comemora o bicentenário de Anita
Garibaldi,  uma  personalidade  feminina  mais  cultuadas  do  sul  do  Brasil,  heroína
conhecida pela sua participação e envolvimento na Revolução Farroupilha,  através
das entidades presentes parabeniza as Anita’s do município de Barros Cassal e da
mesma forma, as prendas a qual também teve a honra de carregar a faixa do CTG
Filastro Brum. Parabeniza o presidente pela iniciativa de trazer esses talentos e a



Casa  Legislativa  por  honrar  a  tradição  gaúcha,  afirma que  sente-se  muito  feliz  e
honrosa por ter feito parte e prestigiado essa tarde. Entre outras colocações, agradece
o espaço e encerra seu pronunciamento. Na sequência, faz uso da palavra o vereador
Alexandre Cardoso de Moreira,  que faz suas saudações e agradece a todas as
entidades presentes nessa sessão festiva, dia este que se comemora uma das datas
mais importantes do estado, o Dia do Gaúcho, além disso, a Revolução Farroupilha e
a Guerra dos Farrapos, salienta que para hoje estarem festejando, também precisam
levar  em  consideração  os  momentos  mais  sangrentos  da  história  do  nosso  Rio
Grande,  que foi  a  Guerra dos Farrapos,  com início  em 1835 e término em 1845,
complementa dizendo que como gaúchos lutavam contra o Brasil  Imperial  e foram
libertados através de Decreto onde não existiu vencedores e nem vencidos, ressalta a
felicidade que sente em poder ver nesta tarde as nossas culturas e tradições. Fala da
sua felicidade em também ver seu aluno Tayson da escolinha de futebol,  tocando
nesta Casa como gente grande e é por isso que lutam dentro dos projetos sociais para
que esses alunos consigam atingir seus objetivos. Aos Patrões Daiane e Lindenor, fala
que  sabe  o  quanto  não  foi  fácil  manter  essas  entidades  quase  dois  anos  em
pandemia, mas parabeniza a eles, pois só quem está à frente desses projetos sabe a
dificuldade que enfrentam. Pede para que esses talentos continuem nesse caminho e
afirma que Barros Cassal  tem muitas joias que faltam ser lapidadas e a forma de
lapidá-las  é  incentivar  como  estão  fazendo  hoje.  Parabeniza  o  presidente  pela
iniciativa em trazer para nosso Legislativo um pouco das nossas culturas e tradições.
Entre outras colocações, agradece o espaço e encerra seu pronunciamento. Próximo
é o  vereador Gleobeto Possamai, que faz suas saudações e parabeniza todas as
entidades pelas belas apresentações, afirma que Barros Cassal está de parabéns por
possuir  tantas  pessoas  representando  bem  o  município,  cita  como  exemplo  o
esgrimista Jovane Guissone. Entre outras colocações, agradece todas as entidades
presentes e encerra seu pronunciamento. Próximo é o  vereador Valdinei Eberton
Borges Correia, que faz suas saudações e ressalta a alegria que sente em poder
prestigiar esses eventos, sabendo da importância que tem o Legislativo e Executivo
para que se faça o crescimento nessas áreas, afirma que muitos projetos estão por vir
e a nossa cidade terá um salto para esse desenvolvimento como há muito tempo não
teve, pois estão aqui para garimpar talentos e o que seria desse município sem a
representatividade dessas entidades e CTGs que incentivam o melhor caminho para
afastar  essa  juventude  dos  vícios  ruins  que  vivenciamos  no  dia  a  dia,  venha  de
homem  ou  mulher,  mas  que  possam  prestigiar  a  nossa  cultura  e  o  nosso
tradicionalismo. Agradece todas as entidades e representantes pelo incentivo, através
da escolinha também trabalha nessa área incentivando jovens, mas sabe da tamanha
importância que tem o trabalho dentro de nossa cultura e tradicionalismo. Entre outras
colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra  seu  pronunciamento.  Após  faz  uso  da
palavra  o  vereador  Zaimar  Claudiano  da  Costa,  que  faz  suas  saudações  e
cumprimentando o Patrão do CTG Chapéu de Palha Lindenor,  fala que se orgulha
muito em fazer parte dessa entidade, onde há 32 anos é sócio. Ressalta a honra que
sente em ver essas crianças se apresentando, isso prova que as nossas tradições não
vão acabar  e é  um orgulho poder  incentivar  esses talentos da comunidade.  Entre
outras  colocações,  agradece  o  espaço  e  encerra.  Próximo  é  o  vereador  Romeu
Lopes de Oliveira, que faz suas saudações e agradece especialmente a Patroa do
CTG Filastro Brum e sua equipe pelo bom trabalho que vem desenvolvendo nessa
entidade,  da mesma forma parabeniza  o Patrão do CTG Chapéu de Palha e  sua
patronagem. Afirma que está muito orgulhoso, pois em vinte anos nessa Casa, nunca
tiveram uma atitude como esta da sessão de hoje, parabeniza os vereadores por essa
iniciativa que só vai trazer o bem para Barros Cassal. Aos novos talentos, fala que



precisam zelar e dar exemplo para esses jovens e pede para que a atitude de hoje não
se  termine  aqui  e  possam  repetir  esse  festejo  no  próximo  ano.  Entre  outras
colocações, agradece e encerra. Por fim, faz uso da palavra o presidente vereador
Ivonir Camargo Ortiz, que ressalta que não há palavras para agradecer a cada um
dos presentes, principalmente aos colegas e vereadores, onde se reuniram na sexta-
feira propondo essa ideia, haviam vereadores viajando que retornaram a Casa para
que conseguissem fazer essa sessão farroupilha, agradece a todas as entidades que
não mediram esforços para estar presentes, agradece a Sandra pela decoração, ao
Márcio da agropecuária por emprestar os equipamentos gaúchos, aos funcionários da
Câmara que trabalharam o dia todo nesse feriado de 20 de setembro. Convida a todos
para juntos cantar os parabéns ao CTG Filastro Brum que no dia de hoje, completa 62
anos. Em nome do Legislativo Municipal agradece a todos os presentes e envolvidos,
afirma  que  tem a  certeza  que  o  próximo  presidente  também  trará  essa  bandeira
gaúcha para dentro desse parlamento. Entre outras colocações, agradece o espaço e
encerra  seu  pronunciamento.  Não  havendo  mais  assuntos  a  tratar,  o  presidente
declara encerrada a presente sessão às dezessete horas e trinta e sete minutos. Sala
das sessões, 20 de setembro de 2021. Lavrada a presente ata, que depois de lida e
aprovada,  será  assinada  pelo  presidente  e  secretário.  Digo  que nem tudo que foi
falado  aqui,  está  constato  em  ata,  mas  que  ficará  gravado  para  qualquer
esclarecimento. Sabrina Rodrigues Pinto, Assessora Legislativa.


